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Beste aandeelhouders 

SSUEZ publiceert solide resultaten: alle voor 
2019 vastgelegde doelstellingen worden 
behaald of overtroffen. De groei zet zich ook 

tijdens het vierde kwartaal onverminderd voort. Al 
onze activiteiten droegen bij aan deze goede 
commerciële en operationele prestatie. We 
stabiliseerden ons rendement op ingezet kapitaal en 
bouwden onze schuld af, twee belangrijke 
doelstellingen voor ons toekomsttraject. Ik bevestig 
de ambitieuze resultaten voor 2021.

Bovenal werd het voorbije jaar de aanzet gegeven tot 
de transformatie van SUEZ met de lancering van ons 
strategisch plan Shaping SUEZ 2030. Het principe van 
waardecreatie primeert daarbij op volume en we 
ontplooien onze selectieve ontwikkelingsstrategieën: 
consolidatie van onze posities in Europa, gerichte 
internationale ontwikkeling, versnelde positionering 
bij industriële klanten en uitrol van innovaties en 
digitale oplossingen in onze activiteiten met hoge 
toegevoegde waarde.

Het hele jaar door werden de inzet en de expertise van 
de teams van SUEZ gemobiliseerd om onze klanten 
kwaliteitsoplossingen aan te bieden die het verschil 
maken met hun positieve impact op gezondheid, 
levenskwaliteit, leefmilieu en klimaat. Wij blijven met 
ons allen volledig gefocust op het succes van onze 
strategie die de ambitie heeft om SUEZ te laten 
uitgroeien tot de wereldleider in milieuservices.

editoriaal

Bertrand Camus, 
Directeur - Generaal

  resultaten  

2019: de aanZet tot de transForMatie 
van sueZ 
Het jaar stond in het teken van de successen 
die onze strategische prioriteiten illustreren: 
consolidatie van onze posities in Europa, 
selectieve internationale ontwikkeling, 
versnelde positionering van de Groep bij 
industriële klanten in specifieke sectoren en 
opgevoerde innovatie-inspanningen in 
activiteiten met hoge toegevoegde waarde. 
In oktober 2019 maakte de Groep het nieuwe 
strategisch plan getiteld Shaping SUEZ 2030 
bekend. Op een horizon van 10 jaar moet SUEZ 
uitgroeien tot de wereldwijde koploper in 
milieuservices met waardecreatie voor alle 
stakeholders. De uitrol van Shaping SUEZ 2030 
is goed en wel van start gegaan.

sueZ realiseerde een oMZet van 
18 015m€, wat een stijging betekent van 3,6% 
of +684m€ ten opzichte van het jaar tevoren. 
Dankzij onze commerciële successen overtreft 
de organische omzetgroei onze verwachtingen. 
De EBIT komt uit op 1 408m€, tegenover 
1 335m€ op 31 december 2018. Dit cijfer 
omvat een impact van +13m€ naar aanleiding 
van de invoering van de IFRS 16-norm sinds 
1 januari 2019. Bij ongewijzigde 
boekhoudnormen vertoont de EBIT een bruto 
groei van +4,4% en een organische groei van 
+4,3%.  

het nettoresultaat aandeel van de Groep 
bedraagt 352m€ op 31 december 2019 
tegenover 335m€ op 31 december 2018, dit is 
een stijging van +5,0%. Buiten niet-recurrente 
elementen bedraagt het recurrente 
nettoresultaat aandeel van de Groep 350m€ op 
31 december 2019, wat neerkomt op een 
recurrente nettowinst per aandeel van 0,57€.

jaarresultaten  

SUEZ behaalt alle voor 
2019 vastgelegde 
doelstellingen, snelle 
vordering van het 
strategisch plan 
Shaping SUEZ 2030

30 juli: bekendmaking van de 
halfjaarresultaten 2020
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+2 à 3%
organische omzetgroei

+5 à 6%
organische EBIT-stijging

300 M€
recurrente vrije cash-flow(2)

kerncijfers
„ 
Omzet per activiteit

„ 
doelstellingen 2020(1)

„ 
Resultaat 2019
Doelstellingen behaald of overtroffen

Voortzetting van een 
aantrekkelijk dividendbeleid

0,65 €
dividend per aandeel voor 
het boekjaar 2019 (3)

de vrije cash-Flow bedraagt 1 095m€ in 2019, 
wat een stijging betekent van +7% ten opzichte van 
2018, met name dankzij de invordering naar 
aanleiding van de afgehandelde arbitrage met 
Argentinië. De variatie in de behoefte aan 
bedrijfskapitaal bedraagt 153m€.
De netto-investeringen bedragen 860m€ in 2019. 
Ze omvatten met name 663m€ 
onderhoudsuitgaven en 755m€ 
ontwikkelingsuitgaven, evenals 510m€ uit de 
verkoop van de participatie van 20% in de 
gereguleerde wateractiviteiten in de Verenigde 
Staten.
De netto schuld bedraagt 10 151m€ op 
31 december 2019. Ze houdt rekening met de 
impact van +1 443m€ van de invoering van de IFRS 
16-norm op 1 januari 2019. Bij ongewijzigde 
boekhoudnormen bedraagt de schuld 8 708m€ 
tegenover 8 954m€ op 31 december 2018, wat 
overeenstemt met een daling van -2,7% (-246m€).

eXtra-FinanciËle ratinG
In 2019 bevestigde SUEZ zijn uitstekende 
prestatie in het licht van de criteria van de 
extra-financiële ratingagentschappen en zijn 
aanwezigheid in de belangrijkste internationale 
ESG-indexen.

vooruitZichten 2020
SUEZ is volop gefocust op de uitrol van Shaping 
SUEZ 2030. De Groep verwacht dat een eerste 
golf van overdrachten wordt afgerond in 2020 en 
dat de eerste effecten van de selectieve 
groeistrategieën en de transversale projecten 
voor procesvereenvoudiging geleidelijk zichtbaar 
zullen worden.

(1) Buiten belangrijke 
evolutie van de 
economische conjunctuur 
en de marktvoorwaarden 
(inclusief rentevoeten, 
wisselkoersen en 
grondstoffen) ten opzichte 
van die van de voorbije 
twaalf maanden.

(2) Deze indicator houdt 
geen rekening met 
elementen die zich 
voordoen over een 
beperkte periode met de 
bedoeling het resultaat en 
de kasstroomsituatie te 
weerspiegelen die 
duurzaam aan de 
aandeelhouders kunnen 
worden toegewezen.

(3) Onder voorbehoud van 
goedkeuring door de 
Algemene Vergadering 
van mei 2020.

+3,6%
organische 
omzetgroei

+4,3%
organische 

EBIT-stijging

+7%
Vrije 

Cash-flow

Doelstelling overtroffen Doelstelling behaald

Water Europa  26%

Recycling en 
Terugwinning 36%

Water Technologies 
& Solutions  14%

 Internationaal  23%

Andere  1%
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Senegal  
drinKwater
Het Senegalese Ministerie 

van Water en Sanering en 
SUEZ ondertekenden een 
pachtovereenkomst voor het 
beheer van de publieke 
productie en distributie van 
drinkwater in stedelijke en 
voorstedelijke zones. Dit 
contract met een looptijd van 
15 moet voorzien in de 
drinkwaterbevoorrading van 
een initiële bevolking van 
ongeveer 7 miljoen 
inwoners. 

Met dit contract wenst de 
Senegalese overheid de 
expertise van Groep SUEZ 
ten diensten te stellen van de 
inwoners en zo te voorzien in 
de drinkwaterbehoeften van 
een sterk groeiende 
bevolking. Toegang tot water 
in voldoende kwantiteit en 
kwaliteit is een van de 
belangrijkste uitdagingen 
van het land en een prioriteit  
in het Plan Sénégal 
Emergent dat werd 
uitgeroepen door President 
Macky Sall.

Voor het contract zal een 
vennootschap naar 
Senegalees recht worden 
opgericht met een 
Senegalees meerderheids-
aandeelhouderschap (55%). 
SUEZ zal de huidige 1 200 
Senegalese werknemers 
overnemen in de nieuwe 
vennootschap. Er wordt een 
loopbaanbegeleiding 
georganiseerd om blijvend 
talenten te ontwikkelen en 
met bijzondere aandacht 
voor jongeren en vrouwen. 

SSUEZ hernieuwt een exploitatiecontract 
met het West Basin Municipal Water 

District (West Basin) voor een periode van vijf 
jaar en een gecumuleerde omzet van 
ongeveer 67 miljoen euro. West Basin 
hernieuwde het contract met SUEZ voor de 
exploitatie en het onderhoud van de Edward 
C. Little fabriek in El Segundo en van drie 
perifere fabrieken. Edward C. Little is een 
van de grootste waterrecyclinginstallaties 
van de Verenigde Staten. Ze produceert 
ongeveer 150 000 m3 water per dag en draagt 
zo bij aan het behoud van de natuurlijke 
watervoorraden in een van de droogste 
regio’s van het land. Sinds 1994 tot vandaag 
stond SUEZ de lokale autoriteiten bij in de 

productie van meer dan 
750 miljoen m3 gerecycled 
water.

Verenigde Staten   
aFvalwater

De installatie levert gerecycled 
water in vijf verschillende 

kwaliteiten, aangepast aan de 
specifieke noden van de 

gemeentelijke, commerciële en 
industriële klanten van het 

Westelijke bekken van de 
Verenigde Staten

en ook

„ 
In China
SUEZ gaat een samenwerking 
aan met het industriepark SCIP 
(Shanghai Chemical Industry 
Park) en SAIC Motor, een van de 
grootste Chinese 
autoconstructeurs, in het kader 
van een nieuw contract voor de 
terugwinning van gevaarlijk 
afval uit de automobielsector en 
van klanten van het 
industriepark. Het contract gaat 
gepaard met een gecumuleerde 
omzet die geraamd wordt op 
528 miljoen euro en een looptijd 
van 30 jaar.

„ 
In Marokko
SUEZ bevestigt zijn 
leiderspositie in het beheer van 
industrieel afval in Marokko en 
haalt twee contracten binnen 
met een looptijd van drie jaar 
en een totale waarde van 
17,6 miljoen euro. De Groep zal 
PSA en Renault begeleiden in 
de behandeling en 
terugwinning van hun 
industrieel afval.
SUEZ steunt het industrieel 
opvoeringsplan 2014-2020 van 
het Koninkrijk en begeleidt het 
Marokkaanse industrieel 
weefsel sinds verscheidene 
jaren in de omslag naar een 
circulaire economie.

„ 
In India
SUEZ behaalt het contract voor 
de verbetering van de 
drinkwaterverdeling in de stad 
Mangalore voor een bedrag van 
72 miljoen euro en een looptijd 
van 11,5 jaar. Dit contract voor 
de uitbreiding, de 
modernisering en de exploitatie 
van het 
drinkwaterdistributiesysteem 
voorziet in de 
waterbevoorrading 24u/24 7d/7 
voor de 550.000 inwoners van 
de stad.

  coMMerciËle successen  
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FOCUS Op VEILIGHEID DANKZIJ 
VIRTUELE REALITEIT
Chauffeurs worden dagelijks 
geconfronteerd met de gevaren op de 
weg. Voor SUEZ is veiligheid 
topprioriteit. Om haar chauffeurs 
tijdens hun introductie alerter te 
maken voor verkeersonveilige 
situaties, voorziet het bedrijf een 
opleiding via virtual reality. Ze biedt 
hen ook de kans om in de huid van een 
voetganger te kruipen die zich in de 
buurt van een vrachtwagen bevindt en 
welke mogelijke gevaren dat met zich 
meebrengt.
«We blijven zoeken naar manieren om 
te vernieuwen en te digitaliseren. Zo 
voerden we een systeem in op basis 
waarvan de gewerkte uren van onze 
arbeiders digitaal geregistreerd 
worden. Minder papier, minder 
tijdverlies en minder risico op 
vergissingen dus. Alles binnen SUEZ is 
erop gericht om onze medewerkers 
een zo veilig en transparant mogelijke 
werkomgeving te bieden. Daardoor 
voelen onze medewerkers zich 
ambassadeur en dragen ze die trots 
uit. Dat is een wederzijds engagement 
waar we bij SUEZ trots op zijn», aldus 
Sandy Verdeyen.

SUEZ   
erKend als top eMployer 2020

SUEZ Recycling and recovery Belgium is door Top 
Employers Institute erkend als Top Employer 2020 in 
België. De afvaldienstverlener behaalde het certificaat 
omdat ze een vooruitstrevend HR-beleid voeren, waarin 
mensen centraal staan, en zo de best mogelijke 
werkomgeving garanderen.

 enGaGeMenten 

Top Employers Institute is de 
wereldwijde autoriteit op het 
gebied van erkenning van 
excellence in het HR-beleid. Om 
het certificaat te behalen dien je 
als organisatie aan te tonen dat je 
een vooruitstrevend en innovatief 
HR-beleid voert. 

«We hebben het afgelopen jaar bij 
SUEZ ook op het vlak van HR grote 
inspanningen geleverd om onze 
processen en onze systemen te 
moderniseren. De druk op de 
arbeidsmarkt is groot. Goede 
profielen aantrekken en behouden, 
vraagt een correct rekruterings- 
en verloningsbeleid. 

We herschreven ons onboarding 
programma volledig op maat: met 
een focus op hartelijkheid voorzien 
we een introductieplan, de juiste 
opleidingen vanaf dag 1 en een 
helder zicht op de rood- en 
blauwdruk van onze organisatie. 
Dit zijn maar een paar tools die we 
invoerden», benadrukt Sandy 
Verdeyen, HR Director bij SUEZ.

Steven Van Raemdonck, 
Country Manager Belgium Top 
Employers Institute België/
Belgique, en Sandy Verdeyen, 
HR Director bij SUEZ R&R 
Belgium.

«We hebben ons 
integratieprogramma opnieuw 
ontworpen met een focus op 
mensen»
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Een duurzaam proces voor de terugwinning van 
kostbare metalen
Het restafval van huishoudens en bedrijven gaat naar 
afvalenergiecentrales die het omzetten in elektriciteit en 
stoom. Bij de verwerking van dat afval blijft een residu 
achter: bodemassen.
SUEZ brengt de bodemassen naar haar verwerkingssite 
in Grimbergen. Daar wordt uit de bodemassen een 
ultrafijne fractie gefilterd, een non-ferro metaalconcentraat 
bestaande uit deeltjes tussen 0 en 20 mm groot. Deze 
ultrafijne fractie is in zijn geheel weinig bruikbaar. Daar 
biedt Valomet nu een oplossing voor. De fracties worden 
naar deze site in Gent vervoerd. Dankzij het intern 
ontwikkeld Valometproces, kan SUEZ nog een stap verder 
gaan: het recupereert uit deze fractie hoofdzakelijk 
aluminium, koper en een minerale reststroom (het residu 
dat overblijft na het scheiden van de metaaldeeltjes). Uit 
100 ton restafval kan het Valometproces tot 200 kilogram 
zuiver aluminium, 50 kilogram zuiver koper en 210 gram 
edele metalen terugwinnen.
Het aluminium en koper wordt aan een eindgebruiker, 
bijvoorbeeld een aluminiumsmelterij of koperraffinaderij, 
doorverkocht. Zij verwerken het tot secundaire 
grondstoffen en gebruiksvoorwerpen die opnieuw ingezet 
worden in de industrie. De minerale reststroom wordt terug 
naar de SUEZ-site in Grimbergen gestuurd. Daar wordt 
het opgewaardeerd tot een secundaire grondstof ter 
vervanging van zand en grind in de wegenbouw en 
betonindustrie.
Het energieverbruik van het Valometproces ligt voor de 
recuperatie van koper 80% lager ten opzichte van het 
klassieke ontginningsproces. Voor aluminium is dat zelfs 
95% lager. Zo vermijdt Valomet de ontginning van nieuwe 
grondstoffen, maar ook bijkomende CO2-uitstoot.

Jaarlijkse productiecapaciteit van 12.000 ton 
metaalconcentraat
Tijdens het pilootproject, dat in 2014 van start ging, werd 
jaarlijks 1.300 ton metaalconcentraat verwerkt. Vandaag 
is de productiecapaciteit 12.000 ton metaalconcentraat 
per jaar. Het verwerkte materiaal is onder andere 
afkomstig van een vijftigtal afvalenergiecentrales van SUEZ 
gelegen in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Nederland, 
Duitsland, Polen en Servië. De teruggewonnen materialen 
worden hergebruikt in Belgische en Europese smelterijen 
en raffinaderijen.

„ 
In cijfers

1300
Ton non-fERRo 
METAlEn 
BEHAnDElD 
PER jAAR VóóR 
DE nIEUWE 
InSTAllATIE

In België   
sueZ huldiGt industriËle 
site valoMet in

SUEZ opent in de North Sea port de 
grootste verwerkingsinstallatie in de 
Europese Unie voor de recuperatie van 
ultrafijne non-ferro metaaldeeltjes uit het 
residu dat ontstaat na de verwerking van 
restafval. Deze metalen, die voorheen als 
verloren werden beschouwd, worden 
opnieuw ingezet in de productieketen. 
Vlaams minister-president Jan Jambon 
spreekt over een “prachtig voorbeeld van 
een circulaire economie”.
In onze restafvalzak belanden vaak kleine 
gebruiksvoorwerpen waar metaal in 
verwerkt zit. Denk maar aan balpennen, 
chipkaarten of kleine lampjes. Ook 
recycleerbare voorwerpen, zoals blikjes 
frisdrank, komen vaak verkeerdelijk bij 
het restafval terecht. De waardevolle 
metalen, verwerkt in deze 
gebruiksvoorwerpen, worden vandaag 
dankzij Valomet gerecupereerd en 
herwaardeerd.

De toenemende schaarste van 
natuurlijke grondstoffen is een uitdaging 
voor de toekomstige generaties. Bij 
SUEZ leveren we met Valomet een 
belangrijke bijdrage aan de Europese 
circulaire economie door uit het residu 
van verwerkt afval waardevolle 
grondstoffen te recupereren die opnieuw 
gebruikt worden in productieprocessen.
Eric Trodoux, COO bij SUEZ Recycling and recovery 
Benelux & Germany

prachtig voorbeeld van een circulaire 
economie
Jan Jambon, 
Minister-president van de Vlaamse Regering

Jean-Marc Boursier, 
COO van SUEZ Group, 
Jan Jambon, 
Minister-president van de 
Vlaamse Regering 
en Eric Trodoux, COO bij 
SUEZ Recycling and 
recovery Benelux & 
Germany.

 innovatie 

«

 «
/ BElGIë
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De koolstofput werd in 2017 ontwikkeld in partnerschap 
met Fermentalg en zet luchtvervuiling om in groene 
energie. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de werking 
van micro-algen in combinatie met het fotosyntheseprincipe. 

Broeikasgassen verminderen
Het principe? Koolstofputten bevinden zich in het hart van 
stedelijke of industriële omgevingen die sterk blootgesteld 
zijn aan C02-emissies. Ze zuiveren de omgevingslucht via 
een cultuur van micro-algen die in staat zijn om tussen 1 en 
10.000 ton koolstof te capteren naargelang de toepassing. 
Zo leveren ze een reëel voordeel op voor de omwonenden. 
Deze innovatie is ook in staat om fijn stof en no2 uit de lucht 
te halen, de twee belangrijkste oorzaken van luchtvervuiling 
in onze steden.

Groene energie produceren
Dit is de tweede functie van koolstofputten. Hoe werkt het? 
De eencellige micro-algen worden gecultiveerd in een met 
water gevuld vat. Door fotosynthese capteren deze algen 
de in de lucht aanwezige C02. Ze vermenigvuldigen zich 
permanent en vormen een biomassa die rechtstreeks naar 
het saneringsnetwerk stroomt tot in het zuiveringsstation. 
De biomassa wordt vervolgens omgezet in groene energie: 
biomethaan. Het aldus geproduceerde biomethaan kan 
worden gezuiverd en in het stadsgasnetwerk worden 
geïnjecteerd.
Deze technologie heeft zijn doeltreffendheid bewezen in de 
industriële omgeving van het zuiveringsstation van 
Colombes (SIAAP)(1)

alsook in een stedelijke omgeving. In frankrijk heeft SUEZ 
vijf koolstofputten geïnstalleerd, waaronder een in het 
stadscentrum van Poissy (78) nabij Parijs.

„ 
In cijfers

91%
VAn DE 
WERElDBEVolKInG 
ADEMT VERVUIlDE 
lUCHT In (2).

10 M€
GEÏnVESTEERD DooR 
SUEZ In onDERZoEK 
En InnoVATIE In 
lUCHTKWAlITEIT

De koolstofput   
een succesvolle 
technoloGische innovatie

In tal van landen, waaronder Spanje, 
Brazilië, Chili, China en Frankrijk, 
begeleidt SUEZ overheden om 
luchtkwaliteit op hun grondgebied 
beter in kaart te brengen door 
middel van meettoestellen. In 
Santiago de Chile werden 
microsensoren geïnstalleerd aan de 
beroemde promenade “Paseo 
Bandera” om er de luchtkwaliteit te 
monitoren. De ingezamelde 
gegevens worden vervolgens 
geanalyseerd voor het uittekenen en 
opvolgen van een openbaar beleid in 
dit domein.

Internationaal
luchtKwaliteit 
Beter BeGrijpen en 
diaGnosticeren

In het metrostation Alexandre 
Dumas in Parijs experimenteert 
SUEZ met een systeem voor 
positieve ionisering waarmee fijn 
stof uit de omgevingslucht wordt 
gecapteerdt (3).

(1) Syndicat 
interdépartemental pour 
l’assainissement de 
l’agglomération parisienne.
(2) Bron : Wereld 
Gezondheidsorganisatie.
(3) ) Sinds juni 2019 en in 
partnerschap met de RATP.

Op de ChangeNOW 
Summit 2020 in Parijs 
vertrouwde SUEZ het 
design van de koolstofput 
toe aan de Oostenrijkse 
kunstenaar Peter Kogler

 innovatie / WERElDWIJD
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  loGBoeK    

De 
Aandeelhoudersclub
Bezoek onze vestigingen, wissel van 
gedachten met onze experts en ont-
vang onze aandeelhoudersbrieven.
Gratis lidmaatschap voor de 
aandeelhouders met minimum 
25 aandelen in bezit.  

Contact Aandeelhoudersclub: 
www.club.suez.com/nl
aandeelhoudersclub@suez.com

Uitgeven door: Directie Aandeelhoudersrelaties. Meer informatie vindt u op de website https://www.suez.com/en/finance/individual-
shareholders, contacteer ons per e-mail op aandeelhoudersclub@suez.com of op het gratis nummer: 0 800 120 35, vanuit het buitenland: +32 
2 300 15 55, of schrijf naar: SUEZ, Direction des Relations Actionnaires, Tour CB 21 - 16 place de l’Iris 92040 Paris la Défense cedex. In België : 
SUEZ België, Keizer Karellaan 584 bus 7 - 1082 Brussel (Sint-Agatha-Berchem). 
Foto’s: Ipsumedia / Denis Félix / Cheikh Bourgi / SUEZ / Franck Beloncle / Horst Engelmann de Pixabay / Bruno Derozier. Graphisch concept: 
Angie et C. Michot. Imprimerie de l’Etoile - Tourouvre

„ 
Evolutie op 28/02/2020

12 Mei

Algemene Vergadering 2020
Om rechtstreeks of in uitgesteld relais deel te nemen aan de 
webcast kunt u terecht op suez.com. Uw stem telt: stem op de 
vergadering, per brief of per volmacht. Meer informatie vindt u 
op de website suez.com, rubriek:  Finance / Individual 
Shareholders.

Agenda

Totaal rendement voor de aandeelhouder

Euro SToXX Utilities
Gegevens tot 28/02/2020
Koersevolutie, basis 100 op 
22/07/2008 tegen een koers 14€

CAC 40SEV

 30 juli 

BEKENDMAKING VAN DE 
RESULTATEN
van het eerste halfjaar 2020

30 april 

BEKENDMAKING VAN DE 
RESULTATEN
van het eerste kwartaal 2020

De “Total Shareholder Return” (TSR) of 
het totaal rendement voor de 
aandeelhouder is een maatstaf voor het 
globale rendement van uw belegging in 
aandelen in de loop van de tijd. Het omvat 
zowel de waardering van het aandeel als 
de in de vorm van herbelegde dividenden 
ontvangen inkomsten.

Totaal rendement voor de aandeel-
houder sinds de beursgang in juli 
2008, voor 100 euro belegd in SUEZ-
aandelen, herbelegde dividenden, 
exclusief bankkosten en fiscaliteit.

+48%  SUEZ (SEV)

+67% CAC 40

+15% Euro Stoxx Utilities

„
„
„

Politiek
aantrekkelijk 
dividend

0,65 €
dividend per aandeel
voor het boekjaar   2019 (1)

(1) Onder voorbehoud van goedkeuring
van de Algemene Vergadering van mei 2020


